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Eenigen tijd geleden ontving ik van een' sigarenfabrikant kevers

en larven , die in groote menigte in sommige soorten van tabak werden

aangetroffen en eene niet onaanzienlijke schade veroorzaakten door

de gangen, welke vooral de laatstgenoemde in de bundels droge

tabaksbladeren maakten. Altijd werden 't eerst de „koppen" van deze

bundels —dat zijn de plaatsen waar de bladeren zijn samenge-

bonden ,
— doorgegraven. Door de bundels los te maken en uit te

kloppen , kon men massa's larven en kevers , soms ook poppen , er

uit verwijderen. Mijn berichtgever meldt, dat de „magere" soorten

van tabak meer worden aangetast dan de „vette", en dat hij vroeger

met deze plaag slechts één keer vaker had kennis gemaakt: toen was

het de manilla tabak, die het moest ontgelden. Daar ik niet zeker

was of door mij het dier wel goed was gedetermineerd, wendde ik

mij tot onzen Coleopteroloog , Jhr. Dr. Ed. Everts, die mij reeds

dikwijls op welwillende wijze de behulpzame hand reikte. Deze

verklaarde het insect te zijn Lasioderma laeve Illiger, welke kever

door hemzelven slechts eenmaal hier te lande was aangetroffen, en

wel in manilla-sigaren. Toen echter had hij het insect verkeerdelijk

met den naam van Calorama Tabaei Guérin bestempeld, onder welken



116 LASIODEEMA tAEVE ILL.

naam hij het dan ook in zijne naamlijst ') had opgenomen. De

heer Everts sprak verder het vermoeden uit, dat het insect, door

Guérin-Méneville -) als Caloramn Tabaci beschreven, misschien de-

zelfde soort zou kunnen zijn als die, welke Illiger •"*) als Pliliniis laei'is

voor 't eerst onder de beschreven diersoorten opnam, en welke later

door Bach Xylctinus lìedleiìbaclicri werd genoemd > om eindelijk door

Kedtenbacher bij het verkrijgen van den nieuwen geslachtsnaam

Lasioderma den ouden soortnaam van Illiger terug te erlangen. Ik

meende, dat het niet geheel onnut zou zijn, nauwkeurig de in mijn

bezit zijnde kevers te vergelijken met de beschrijvingen van Illiger

en Redtenbacher , en ook met de beschrijving, welke Guérin van

Catorama Tabaci geeft. Misschien zou ik tot zekerheid komen ten

opzichte van de vraag, of Catorama Tahaci al dan niet als synoniem

van Laaiodcrma laeve moet worden bescliouwd. —Daar ik verder

larven en poppen van den tabakskever bezat, zoo meende ik, dat

het goed was, ook deze zoo nauwkeurig mogelijk af te beelden en te

beschrijven. Onze kennis toch van de eerste ontwikkelingstoestanden

der kevers steekt hoogst ongunstig af bij de uitgebreide kennis, welke

men reeds van de keversoorten in den volwassen staat heeft. Het is

dus wenschelijk, zooveel mogelijk de bestaande leemte aan te vullen.

Beschbijvixg van den kever.

Lengte zeer verschillend; mijne grootste exemplaren zijn 4 mm.

lang; de kleinste hebben eene lengte van niet meer dan 2.7 mm.

Habitus in 't algemeen. De kever is kort
,

gedrongen

tamelijk breed. De groote en vooral breede kop wordt doorgaans

naar beneden gebogen, zoodat hij — als men den kever van de

rugzijde bekijkt ,
—niet zichtbaar is. De kop wordt doorgaans inge-

trokken gedragen, eenigszins op dezelfde wijze, hoewel juist niet in

die mate, als dit met de pop, welke in fig. 7 is afgebeeld,

't geval is. Men vergelijke hiervoor ook fìg. 8, waar de kever, van

ter zijde gezien, in omtrek is voorgesteld. De andere afbeelding

van den kever, fig. 9, waar hij, van de rugzijde bezien, is afge-

teekend, stelt dezen niet geheel in zijne natuurlijke positie voor.

1) Jhr. Dr. Ed. Evert» . LiJ.s/ der 'm Nerhrland voorkomende Sc/iildvleiiyelige

insecfen (1875) bl. 67.

2) Guérin-Méneville, Revue et Magasin de Zoologìe^ 2e série, T. II (1850).

pag. 437.

'ò\ Illiger, Magazin, für Insektenkunde VI (1807), S. 17.
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Het exemplaar, 't welk werd af^'ebecUl, was nl. eenigszins vastgezet

tusschen liet bovenste en het bcuedenste glas van een „life-box". Door

de drukking
,

waaiaan de tor was blootgesteld , werd zij gedwongen
,

den kop meer dan gewoonlijk uit te steken en het geheele lichaam

uit te rekken, waardoor het voorborststuk —behalve natuurlijk in

't midden, waar het blijft aansluiten —eenigszins van de overige

segmenten des lichaams werd afgetrokken. —Het voorborststuk heeft

aan alle kanten afgeronde randen , en is slechts weinig breeder dan

de kop, terwijl de dekschilden 2.^ maal de lengte van het voorborst-

stuk bezitten. Samen zijn de dekschilden meer dan half zoo breed
,

als hunne lengte bedraagt. Het voorborststuk en de dekschilden zijn

zeer gewelfd.

Ik ga thans over tot de nadere beschrijving van de verschillende

lichaamsdeelen des kevers.

Kop zeer breed, bijkans zoo breed als de prothorax en ruim half

zoo lang, doorgaans naar beneden gebogen en aldus onder den

prothorax verscholen. In den rusttoestand is dit altijd het geval.

Sprieten (fig. 10) niet volkomen zoo lang als kop en voorborst-

stuk te zamen, uit elf leden samengesteld. Het eerste (basale) lid

is zoo groot als !de drie volgende samen, en veel dikker dan ieder

van de twee volgende. Wanneer in den rusttoestand de antennae

zijn teruggetrokken, dan ligt het laatste lid tegen den kop zelven

aan
,

en neemt de ruimte in tusschen zijne eigen inplantingsplaats en

de oogen. Het tweede en het derde lid zijn veel kleiner dan het

eerste en ook dan het vierde en alle volgende leden; zij zijn nl. niet

alleen korter, maar vooral ook smaller. Het tweede lid is staafvor-

mig en aan zijn van den kop afgelegen uiteinde iets breeder dan

over zijne verdere oppervlakte; echter bezit het geen scherphoekig
,

zaagtandvormig uitsteeksel naar den binnenkant, zooals het derde en

vooral de volgende leden. Deze laatste zijn —het ovale eindlid

uitgezonderd —, meer of min van den vorm eens driehoeks, waarvan

de top naar de basis van den spriet is toegekeerd. De sprieten zijn

— volgens Redtenbacher — bij het mannetje zwak, bij het wijfje

sterk gezaagd. Ik kan geene belangrijke verschillen tusschen de

sjirieten van de beide sexen ontdekken. Ook Illiger m;iakt geene

melding van dit onderscheid. —Alle leden der sprieten zijn eenigs-

zins behaard; met name bezit elk hd op zijne naar binnen gerichte

zaagpunt een stevig borstelhaar, door fijnere haartjes omgeven.
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De O Og e 11 zijn tamelijk wel bolroiul en bevinden zich achter

de inplantingsplaats der antc.inon.

De bovenlip is niet meer dan matig groot en strelvt zich

vooral in de breedte nit.

De bovenkaken (tig. 11) zijn niet bijzonder lang, maar breed

en stevig gebonwd. Haar bnitenrand is rond; aan het niteinde bevin-

den zich twee groote tanden en een kleiner tandje , alle drie stevig.

De bovenkaken zelve zijn aan haren buitenrand eenigszins behaard

en worden verder ten deele overdekt door langere haren, die op den

kop zijn ingeplant (zie fig 9).

De onderkaken (fig. 12) bezitten twee kanwplaten. De bin-

nenste is iets kleiner en minder hoog ingeplant ; zij vertoont langs

haren bovenrand eene rij van stevige , maar korte borsteltjcs. De

buitenste kauwplaat is aan haren bovenrand breeder dan aan den

benedenkant. Zij draagt aan den boven-voorkant eene soort van

bezem, samengesteld uit een zeer groot aantal korte haren. De tas-

ters, die uit vier leden bestaan, zijn matig lang; het laatste lid is

het langste van alle, ovaal van vorm en aan 't uiteinde afgestompt.

De onderlip is zeer klein
; het heeft mij veel moeite gekost

,

om deze zoo te prepareeren, dat onder den mikroskoop alle détails

duidelijk zichtbaar werden. Zij is van de benedenzijde gezien, in

fig. 13 afgebeeld. Zij bestaat grootendeels uit eene tamelijk stevige,

geelbruine, chitineuse stof; vooral de twee aan weerszijden dicht bij

de basis gelegen, puntvormige, sterk behaarde uitsteeksels zijn buiten-

gewoon stevig. Op den top van de onderlip, tusschen de beide palpen,

vindt men twee dunne, kleurlooze , doorschijnende, meer of min

vliezige, aan de randen behaarde uitsteekseltjes.

De onderlipstasters zijn diiclcdig; hun laatste lid is breeder dan

de helft van de beide andere en langer dan deze laatste te znmen; het

wordt naar voren breeder en is aan zijn uiteinde afgestompt (zie fig. 1.'5).

De p r o t h o r a X heeft eene lengte van iets minder dan de helft van

de lengte der dekschildcn. Zijne grootste breedte is gelijk aan die van deze

beide laatstgenoemde deelen samen. Het voorborststuk is aan alle k.uiten

afgerond en aan de voorzijde, waar het aan den kop aansluit, in 't midden

eenigszins naar voren gebogen. Aan de rugzijde is het zeer convex, in 't

midden sterk naar boven gebogen. Aan de buikzijde vertoont het vóór de

heupen der voorpooten aan weerszijden eene diepe uitholling. Dezijran-

den van den prothoi-ax zijn bijzonder scher]).
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Me S O- en me t a t h o r a x nemen samen ongeveer de helft van

de lengte der dekschilden in.

Het scuteUum is klein en wat den vorm aangaat , tusschen

rond en driehoekig in.

De heupen der voorpooten raken elkaar aan; die der midden -

en vooral die der achterpooten zijn op een' kleinen afstand van

elkander verwijderd.

Te pooten verschillen in lengte onderling niet veel. De heup

is driehoekig, veel langer en breeder dan de kleine dijring. De dij
,

welke niet meer dan matig dik is, is ongeveer 2^ maal zoo lang als

de heup. De scheen, nagenoeg van dezelfde lengte als de dij, begint

smal en wordt naar beueden toe breeder. De dunne voet bestaat uit

vijf leden, van welke 't eerste lid het langste is. De dij is zeer weinig,

de scheen wat meer behaard. (Alen vergelijke voor den bouw der

pooten fig. 14).

De dekschilden, iets meer dan dubbel zoo lang als ze

samen breed zijn, hebben bijkans rechthoekige, maar eenigszins afge-

ronde schouders; zij worden naar achteren toe smaller en omsluiten

geheel het achtereinde van het abdomen. Zij zijn tamelijk convex en

loopen dus naar de zijden sterk af. Zij zijn zeer fijn gestippeld
,

echter op nauwlijks merkbare wijze.

De vleugels (fig. 15) zijn ruim IJ maal zoo lang als de dek-

schilden; ze zijn in hun midden het breedst en versmallen zich

daarna weder. Zij zijn over hunne geheele oppervlakte met reeksen

van korte, schubvormige haartjes bedekt, terwijl de achterrand iets

langere haartjes vertoont.

Het abdomen is eenigszins afgeplat en bestaat uit vijf, onder-

ling goed bewegelijke segmenten.

De kleur van den geheelen kever is roodbruin
; maar de gansche

oppervlakte der rugzijde is met tegen het lichaam gedrukte, glanzige,

geelgrijze haartjes bekleed , waartusschen de roodbi'uine kleur des

kevers slechts doorschemert. Op de plaatsen, waar de haartjes zijn

verloren gegaan, is de oppervlakte glanzig roodbruin. De kop is

minder behaard dan de rest van het lichaam ; echter vindt men vóór

aan dit lichaamsdeel een paar bundels matig lange haren , welke de

roodbruine, zwartrandige bovenkaken (fig. 11) ten deele overdekken.

De pooten en vooral de sprieten zijn lichter van kleur dan degrond-

tint des kevers; men kan ze 't best geelbruin noemen.
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Secundaire sexueele kenmerken lieb ik niet knnnen waarnemen.

Doorgaans scliijnen de wijfjes iets grooter te zijn dan de mannetjes;

maar de grootte loopt over 't geheel zeer utecn; en er zijn dan ook

wel wijfjes, die kleiner zijn dan sommige mannetjes.

BeSCUUIJYIÏs'G YAJSr DK VOL'.

Zie bierbij fig. 7. —De pop heeft eene gemiddelde lengte van

3,5 mm. De kop is groot en breed ; over 't midden van het voor-

hoofd loopt in overdwarse richting eene lijstvormige verhevenheid.

De bovenlip eindigt in eene spitse punt; de bovenkaken zijn vrij

zwaar. De kop is zoodanig naar de buikzijde omgebogen , dat van

dit lichaamsdeel niets te zien is, wanneer men de pop van de rug-

zijde beschouwt. —Evenals bij alle keverpoppen het geval is, komt de

vorm van de pop van Lasiodcrnui lacrr zeer veel met dien van den

volwassen kever ove. een. Echter zijn de dekschilden en de vleugels

korter, en —als altijd —naar de builvzijde omgeslagen, terwijl de

pooten tegen 't lijf zijn getrokken. Ook is het achterlijf iets breeder en

vooral aan de buikzijde ronder dan bij den volwassen kever. Het laatste

lid des achterlijfs is smal en eindigt in twee meer of min vleezige

uitsteeksels met puntjes er op. — De kleur van de pop is ivoorwit.

Bjïschrijvixg van de labve.

Zie hierbij tig. 1. De volwassen larve is ruim 5 mm. lang en

heeft in den rusttoestand altijd het laatste gedeelte van het achterlijf,

als een engerling , naar voren gebogen. Behalve den hoornachtigen
,

donkerder gekleurden, glanzigen kop, onderscheidt men drie borst-

segmenten, welke kleine gelede pootjes dragen, en tien pootlooze

achterlijfs-segmenten.

De kop (fig. 2) heeft , van boven gezien ,
ongeveer een'

ruitvorm met afgeronde punten. Doorgaans wordt hij schuin naar

beneden gericht gedragen. Langs den voor-benedenrand loopt eene

in 't midden eenigszins naar voren gebogen, verheven, glanzig

zwart gekleurde lijst; onmiddellijk daarvoor zijn de bovenkaken inge-

plant. Van af deze lijst strekt zich tot bijkans op 't midden van den

kop eene glanzig roodbruine vlek uit, terwijl aan weerskanten

van den achterrand dezer vlek zich een kleiner cirkelrond vlekje

bevindt van dezelfde kleur. Even boven laatstgenoemde roodbruine

vlekken vindt men aan weerskanten een drietal zwartbruine vlekjes.

Over de rugzijde van 't achterste gedeelte des kops, aan weerskanten
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van de middellijn, die zelve geelbruin is, vindt men eene weinig in 't oog

vallende, licht roodbruine overlangsche streep, uit eene groote menigte

kleine vlekjes van de genoemde kleur samengesteld. De gelieele kop is

overigens geelbruin en met lange, geelbruine haren kwistig bedekt.

O o g e n ontbreken geheel.

Sprieten vierledig. Het eerste lid is zoo lang als de drie vol-

gende samen. Ieder volgend lid is korter en smaller dan het vooraf-

gaande (zie fig. 3.)

Bovenlip licht van kleur, doorschijnend, in 't midden meer of

min ingesneden en over hare boven vlakte van eene ondiepe overlangsche

indeuking voorzien (zie fig. 2).

De bovenkaken (fig. 2) gelijken op die van den volwas-

sen kever, maar zij zijn betrekkelijk iets langer en iets minder

breed; zij zijn ook iets scherper getand. Vooral de bovenste der drie

tanden is lang en spits. De bovenkaken der larve zijn donker rood-

bruin, aan de randen zwart. In fig. 2 steken zij meer uit naar voren,

dan t geval is , wanneer de larve niet kauwt.

Aan de o n d e r k a k e n (fig. 4) kon ik slechts ééne kauwplaat

waarnemen, waarvan de gebogen voorraud met eene menigte stompe

stekeltjes was voorzien. De tasters zijn drieledig en aan de basis zeer

breed. Ieder volgend lid is korter en smaller dan het voorgaande.

De ouderkaken zijn zoo goed als ongekleurd en tamelijk doorschijnend.

Dit geldt ook van

de onderlip, waarvan fig. 5 den eigenaardigen bouw teruggeeft.

Het middenstuk van dit orgaan, 't welk èn aan den voorkant èn

aan de zijden insnoeringen vertoont en bovendien een paar over-

dwarse plooien bezit, wordt aan weerskanten geflankeerd door eene

vierledige palp, waarvan de beide benedenste leden tamelijk lang en

afgeknot-kegelvormig zijn, terwijl van de laatste beide, veel kleinere

leden het eene cyliudrisch, het andere spits-kegelvormig is.

liet borststuk is even als het a e h t e r 1 ij f , zeer gerimpeld

en vuil geelwit van kleur, terwijl alle segmenten des lichaams met

geelbruine, tamelijk lange haren rijkelijk bedekt zijn. Tusschen deze

haren kleven bij de levende dieren altijd fijne tubaksdeeltjes, die er

soms tamelijk vast tusschen zitten.

De larve bezit aan het borststuk drie paar korte, dunne, lichtgeel

gcldeurde pootjes (fig. G) , waar\ an het laatste lid een stevig roodbruin

klauwtje draagt.
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Van het ei kan ik geene beschrijving geven; het mocht mij niet

gelukken, eieren van Lasioiiennn lacrr te vinden.

Tlians blijft nog ééne vraag ter bespreking over, nl. deze: of de

hier beschreven keversoort al dan niet dezelfde is, welke Guérin-

Méneville te Parijs in Havanna-sigaren aantrof en onder den naam

van Caloruma Tahaci beschreef. Bij eene oppervlakkige vergelijking

van sommige van Guérin's afbeeldingen met mijne exemplaren zou

men werkelijk geneigd zijn deze vraag toestemmend te beant-

woorden, — te meer daar het mij voorkomt, dat de Fransche

entomoloog niet altijd even nauwkeurig is in zijne waarnemingen , en

soms wel wat luchtig over sommige zaken gaat redeneeren, waar

eene oplossing der questie alken van nauwgezet onderzoek te ver-

wachten is '). Neemt men in aanmerking, dat Calomnia Tahaci

moet zijn „pikbrnin, dichtgeel behaard, ovaal, zeer gewelfd", en dat

„zijne sprieten tot op het zwarte wortellid roodbruin moeten zijn" -) ,

^
dan merkt men dadelijk groote overeenkomst op met Lasiodcnna lacoe.

Ook de figuren 1 en 2 op Guérin's plaat nemen het vermoeden nog niet

weg , dat men hier met eene onder twee namen beschreven soort zou

te doen hebben, al is ook de kever van Guérin 1.5 à 2 mm. langer

dan mijne grootste exemplaren, en al schijnt ook de kop van den kever

door den Franschen waarnemer iets te klein geteekend. De onderkaak en

1) Als bewijs voor mijn niet volledig vertrouwen in Guérhi's nauwgezetheid,

behoef ik slechts te verwijzen naar diens redeueering op blz. 456 van de Revue

et Mwiashi de Zooloijie ^ 2e série, T. II, waar hij tracht aan te tooueu, dat

zijn Caforaiiia Tahaci niet mag worden gebracht tot het geslacht Borea fonia.

Deze redeneering luidt aldus: ,.,Les Dorcatoma diffèrent par la langue, par les

mâchoires
,

par les palpes , et même par les antennes ; car bien que ces dernières

soient composées de dix articles dans notre Catorauia, comme celles des mâles

de Dorcatoraes, il est probaldc que ce nombre sera de 10 et 11, quand on

connaîtra les mâles, tandisqu'il est de 'J et 10 dans les Dorcatomes. En effet,

l'antenne de notre genre ressemble entièrement
,

quant à ses derniers articles
,

à celle de la femelle du Dorcatoma dresdense; il est certain, que nous n'avons

disséqué qu'une femelle, que nous n'avons pas vu de mâle. Or, comme il y a

différence de nombres entre les deux sexes du genre Dorcatome, il doit aussi //

avoir différence entre les mômes sexes d^ un ij tire si voisin; d'où il est permis de

conclure qu'on trouvera probablement onze articles à l'antenne du mâle de notre

genre Caforama, et que très-probablement aussi, les deux avantderniers différe-

ront de même de l'antenne des femelles, soit par une dilatation semblable à celle

des Dorcatomes mâles, soit par quelque autre caractère."

2) Zie Kedtenbncher. Faunn austriaca, die Küfer Noot up lilz. (.rJ van

Deel 11.
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de onderlip, welke hij afbeeldt, verschillen eenigszins van mijne teekenin-

gen , welke dezelfde deelen van Lnsioderma laeve voorstellen (vergelijk

Guérin's figuren 5 en 6 met mijne tiguren 12 en 13); maar —neemt men in

aanmerking, dat Guérin's teekeningen blijkbaar meer of min schematisch

zijn, —dan moet het toch opvallen, dat in zijne figuren dezelfde karakle-

ristieke vormen voorkomen als in de mijne. In de beide afbeeldingen der

onderkaak vindt men de binnenste kanwplaat lager ingeplant dan de

buitenste; in beide ook zijn de palpen vierledig, terwijl het laatste

lid grooler is dan de andere en aan zijn uiteinde afgestompt, zelfs

meer of min ingesneden. In de beide afbeeldingen van de onderlip

vindt men de twee vliezige behaarde tongetjes terug , alsmede drie-

ledige tasters, waarvan 't laatste Hd het grootst is.

Zeker is het dus, dat Lasiodcrma hwi'e althans nauw aan Caloraiiia

Tabaci moet verwant zijn. Dat we echter toch met twee verschillende

soorten te doen hebben , blijkt bovenal uit den vorm der antennen
,

die bij (alorauici Tubaci volkomen als bij de soorten van het geslacht

Dorcaloma Herbst gebouwd zijn, en uit tien leden bestaan (niet

uit elf., zooals bij Ldsioth-nna), terwijl de laatste drie leden zeer groot

zijn, 't welk bij den door mij onderzochten kever niet het geval

is. Ook zijn bij Lmunìcnna laeve de dekschilden niet in over-

langsche strepen gestippeld zooals bij Calomnia Tahaci, volgens Guérin's

teekening. Had ik ook al eenigszins aan de nauwkeurigheid van den

Franschen waarnemer leeren twijfelen, —zoodat ik enkele verschillen
,

welke tusschen zijne afbeeldingen en de mijne bestaan, misschien op

rekening van minder nauwkeurige waarneming of minder juiste tee-

kening meende te mogen brengen, — het kenmerk van de antennae

van Catoraiiia Tabaci is zoo karakteristiek , dat alleen dil reeds

voldoende is, om te beslissen, dat Guérin-Méneville wel degelijk cene

andere soort heeft onderzocht dan ik.

Verklaring der afbeeldingen.

PI. 13, fig. 1. Larve, vergroot. (Lengte ó mm.)

„ 2. Kop van de larve
,

van boven gezien , meer vei'groot.

„ 3. Spriet van de larve, nog meer vergroot.
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PI. 13, fig. 4. Onderkaak van de larve, sterk vergroot.

„ ò. Onderlip van de larve, sterk vergroot.

„ 6. Poot van de larve, sterk vergroot.

„ 7. Pop, vergroot. (Lergte 3.5 mm.)

„ 8. Volwassen kever, van ter zijde gezien, in omtrek;

vergroot. (Lengte 3.5 mm.)

„ 9. Volwassen kever, van de rugzijde gezien; vergroot.

„ 10. Spriet van den kever, zeer vergroot.

„ 11. Bovenkaak van den kever, zeer vergroot.

„ 12. Onderkaak „ „ „ „ „

„ 13. Onderlip „ „ „ „ ,,

„ 14. Vooqïoot „ „ „ „

„ 15. Vleugel r r » » «


